
 

З А П О В Е Д  
№З-517 

04.07.2022 година, гр. Стралджа  
 

Относно: Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски 

земи - частна общинска собственост. 
 
 
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14,ал.1  и ал.2 от 

Закона за общинската собственост, чл.61, ал.1 от Наредба №2  за редът за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 

предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти вещи-

общинска собственост. 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

І. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделска 

земя - частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на  

с.Иречеково, общ.Стралджа, както следва: 

-Нива от 25,986дка., ПИ 32771.222.13, категория 4, местност”Дермендски път„  
нач.год.тръжна цена 1169,40 лв, стъпка 116,90 лв. 

 

ІІ.Определям първа дата  за провеждане на търга 15.07.2022г. от 14,00 

часа в заседателната зала на Община Стралджа. 

Документи за участие на първа дата се подават до 14.07.2022г. до 16.00 часа  в 

Информационния център на Община Стралджа. 
 

ІІІ.Определям втора дата за провеждане на търга 22.07.2022г от 14.00 

часа,  в случай че на първа дата не се явят участници, място на провеждане-

заседателната зала на Община Стралджа. 

Документи за участие на втора  дата се подават до 21.07.2022г. до 16.00 часа  в 

Информационния център на Община Стралджа. 
 

ІV.Оглед на място да се осъществява чрез кмета на с.Иречеково -  всеки 

работен ден от 08:00 до 17:00 часа. 
 

V.Документи за участие в търга се подават  в Информационния център на 

Община Стралджа, както следва: 

А.За юридически лица: 

1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга. 

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата. 

3. Приходни квитанции за внесена такса за участие 30.00лв. и платен 

депозит в размер на 116,90 лв. за всяко землище, внесени на касата на община 

Стралджа.  
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4.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от 

нотариално заверено пълномощно. 

Б.За физически лица:  

1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга. 

2. Приходни квитанции за внесена такса за участие 30.00лв. и платен 

депозит в размер на 116,90лв. за всяко землище, внесени на касата на община 

Стралджа. 

3. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от 

нотариално заверено пълномощно. 

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на 

комисия, която да проведе търга, състави протокол и класира участниците.  

Контролът по настоящата заповед възлагам на Павлина Георгиева – 

началник на отдел ИДОС. 

 

 
Атанас Киров /п/ 
Кмет на община Стралджа  
 

 

 

 

 

 

 


